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ANORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER
 ▶ Organik bileşikler yapısında temelde C ve H 

atomları bulunduran bileşiklerdir. 
 ▶ Organik bileşikler bu atomların yanı sıra S, O, 

N, F, Cl, Br ve I gibi atomlar da bulunabilir.
 ▶ Ancak yapısında C atomu olmasına rağmen 

organik olmayan bileşikler de vardır. Örneğin 
CO, CO₂, CS2 bileşikleri ve CN-, CO3

2– iyonları-
nı taşıyan HCN, H2CO3 gibi bileşikler, C atomu 
içermelerine rağmen organik bileşik değildir.

ORGANİK TARİHİ:
 ▶ Kelimeyi ilk kullanan Berzelius 
 ▶ Anorganik maddeden organik maddeyi ilk 

üreten Wöhler
 ▶ Wöhler Amonyum siyanattan üre üretti. 

BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ

Bir bileşikte elementlerin mol sayıları oranı 
bileşiğin basit formülünü verir. 

DİKKAT
Mol sayısı
                  n= m

MA

 ▶ Molekül formülü basit formülüne eşit veya basit 
formülün tam katıdır. 

 ▶ Molekül formülünün bulunabilmesi için soruda 
bize bileşik hakkında gerçek bir değer (oran 
değil) verilmesi gerekir. 

 ▶ Örneğin atomların birleşme oranı ile basit for-
mül bulunur ancak 1 molündeki atom sayısı ile 
molekül formülü. 

DİKKAT
Molekül formülü için bileşiğin:

 ▶ Belirli bir molündeki atom sayısı. 
 ▶ Denkleşmiş tepkimesi
 ▶ Mol kütlesi

         değerlerinden biri verilmelidir.
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2019
DOĞADA KARBON

 ▶ Atom numarası 6 olan ve periyodik tablonun 
4A grubunda bulunan karbon elementinin 4 
tane değerlik elektronu vardır. 

 ▶ Karbon elementi değerlik elektronlarını aynı ya 
da farklı atomlarla ortaklaşa kullanarak 4 tane 
kovalent bağ yapar. 

 ▶ Bu bağlar tekli olabileceği gibi ikili ya da üçlü 
olabilir. Karbonun oluşturabileceği bağ şekilleri 
aşağıda gösterilmiştir.

KARBONUN ALLOTROPLARI

Elmas:
 ▶ Mücevher olarak değerinin yanında bilinen en 

sert madde olduğu için kesme, delme, aşın-
dırma işlerinde de kullanılmaktadır. 

 ▶ Endüstriyel kullanım için doğal elmasın yanı 
sıra sentetik elmas da kullanılmaktadır.

 ▶ Düzgün dörtyüzlü geometriye sahip kristal 
yapı oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir. Bağ-
ların bu yapısından dolayı elmas elektriği ilet-
mez ancak ısıyı iletir.

Grafit
 ▶ Grafitte, karbon atomları altıgen halkalar oluş-

turacak şekilde dizilmiştir. Bu altıgen halkalar 
tabakalar halindedir ve tabakalar arasında za-
yıf etkileşimler bulunur. 

 ▶ Kil ile karıştırılarak kurşun kalem yapımında 
kullanılır. 

 ▶ Bunun dışında kuru bir yağlayıcı olarak sana-
yide, tıpta vücut protezlerinin yapımında ham-
madde olarak ve nükleer enerji üretiminde de 
grafit kullanım alanı bulmaktadır. 

 ▶ Grafit, yapısında bulunan pi bağlarındaki elekt-
ronların hareketindendolayı ısı ve elektriği ile-
tir.

 ▶ Grafit karbonun en kararlı doğal allotropu olup 
elektriği iletmektedir.

Fulleren
 ▶ Fulleren karbonun yapay bir allotropudur. 
 ▶ Üç boyutlu yapıya sahiptir. 
 ▶ Beşgen, altıgen veya yedigen yapıda olabilirler
 ▶ Mimar Buckminster Fuller’in tasarladığı mimari 

yapılara benzediği için bu isim verilmiştir.
 ▶ Fulleren; güneş pillerinde, hidrojen yakıt depo-

larında, kurşungeçirmez yeleklerde kullanılır. 
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Karbon Nanotüpler
 ▶ Karbon nanotüpler elektronik malzeme üretimi, 

optik malzeme üretimi, nanoteknoloji alanları 
gibi pek çok alanda kullanılan malzemelerdir. 

 ▶ En sert doğal madde olan elmastan daha sert, 
çeliktend aha sağlamdır. 

 ▶ Bakır ve gümüşten 1000 kat daha iyi bir ilet-
kendir. 

 ▶ Nanotüpler fullerenler ailesinin bir üyesidir. 
 ▶ Nanotüplerin genişliği insan saçından yaklaşık 

50.000 kat daha küçüktür

Grafen
 ▶ Grafen diğer allotropların aksine iki boyutlu bir 

yapıya sahiptir.
 ▶ Grafende karbon atomları altıgen şeklinde bal 

peteği örgü yapısında yer alır. 
 ▶ Çelikten 6 kat hafif, 6 kat sert ancak 13 kat 

daha fazla esneyebilen bir yapıya sahiptir.
 ▶ Grafen ısıyı ve elektriği verimli bir şekilde iletir, 

manyetik özelliğe sahiptir. 
 ▶ Bataryaların hızlı şarj edilmesi, radyoaktif 

atıkların daha kolay temizlenebilmesi, güçlü 
ve daha sağlam aletler, elektronik kâğıtlar, su 
geçirmeyen kıyafetler, daha sağlam ve hafif 
uçaklar, koruma ekipmanları grafenin kullanım 
alanlarıdır

 ▶ Bir elementin son katmanındaki elektronlara o 
elementin değerlik elektronları denir. 

 ▶ Molekül formüllerinde bağ oluşumuna katılan 
elektronlara ortaklanmış (bağlayıcı) elektron 
denir. Bir bağ ortaklaşa kullanılan iki elektron-
dan oluştuğundan bağı oluşturan elektronlar 
bağlayıcı elektron çifti denir. 

 ▶ Molekülde bağ oluşumuna katılmayan elekt-
ronlara ortaklanmamış elektron, bu elektronlar 
çift hâlinde bulunuyorsa ortaklanmamış elekt-
ron çifti denir.

 ▶ Bağ oluşumuna katılmayan elektronlar ile bağ 
oluşumuna katılan elektronlar birbirine itme 
kuvveti uygular. Bu itme kuvveti moleküllerin 
yapısındaki bağların yönelimlerini ve buna 
bağlı olarak moleküllerin uzaydaki şekillerini 
belirler. 

 ▶ Bu nedenle molekül şekilleri belirlenirken sa-
dece bağ oluşumuna katılan elektronlar değil 
katılmayanlar da gösterilir. 

 ▶ Değerlik elektronlarının, atomun sembolü et-
rafında noktalar hâlinde gösterilmesiyle elde 
edilen formüle Lewis formülü denir. 

LEWİS FORMÜLLERİ
2017
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HİBRİTLEŞME - MOLEKÜL GEOMETRİLERİ

Elementler son yörüngelerindeki yarı dolu de-
ğerlik orbitalleri ile bağ yaparlar.

Üst üste örtüşen iki yarı dolu orbital bir bağ ya-
par. Kararlı bileşiklerde yarı dolu orbital kalmaz. 
Yarı dolu orbitali bulunan kararsız yapılara radi-
kal denir. İki element arasında birden fazla bağ 
oluşuyorsa bu bağlardan ilki sigma(σ) diğerleri 
pi(π) bağıdır. 

Elementler daha fazla bağ yapmak için son yö-
rünge elektron dizilimlerini değiştirebilirler. 

1’den fazla bağ yapan elementler sigma bağı yap-
tığı değerlik orbitallerini ve bağ oluşumuna kata-
madıkları tam dolu orbitallerini aynı enerjiye çe-
kerler. Bu olaya hibritleşme oluşan yeni orbitale 
hibrit orbital denir. 2011
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İKİNCİ PERİYOT ELEMENTLERİNİN BAĞ YAPILARI

3Li – 1A

4Be – 2A

5B – 3A

6C – 4A
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7N – 5A

8O – 6A

9F – 7A


